
Gespreksfolder 
Rommelruimte
Handig instrument voor (startende) kleinschalige 
zorginitiatieven om het gesprek met gemeente, zorgkantoor 
en andere organisaties beter te stroomlijnen.



Een gesprek over de benodigde ruimte 
in de regels passend bij het zorginitiatief

Veel kleinschalige zorgaanbieders weten vaak maatwerk te organiseren, tegen alle stromen 

in. Helaas ervaren zij de regeldruk soms als onnodig belastend. De eisen die worden gesteld 

aan verantwoording over de kwaliteit van de geleverde zorg en de financiële aspecten trekken 

een zware wissel op de vaak toch al schaarse tijd en capaciteit van de kleinere organisaties. 

Een gelijkwaardig gesprek tussen deze initiatieven én gemeenten, zorgkantoren en andere or-

ganisaties is belangrijk. Samen op zoek naar de rek in de regels. Passend bij de kleinschalig-

heid en het maatwerk waar een initiatief voor staat. Deze gesprekstool helpt in het voeren 

van dit gelijkwaardige gesprek.

VOORSTELLEN | Voor wie doen we het?

SITUATIESCHETS | Hoe ziet het leven van onze cliënten eruit?

TOEGEVOEGDE WAARDE | Wat levert mijn initiatief op?

BENODIGDE RUIMTE | Welke ruimte is er voor rek in de regels?

Voor meer informatie over rommelruimte zie de Rapportage 
praktijkinitiatief ‘Rommelruimte’ te raadplegen via:  
www.informatielangdurigezorg.nl/opaz

• Wat is het profiel van de cliënten waar we ons initiatief voor zijn gestart?

• Wie zijn wij als initiatiefnemers? Wat is onze relatie met de doelgroep?

• Wat hebben wij nodig? Wat is het doel van het gesprek?

• Hoe ziet het dagelijks leven van deze cliënten eruit op het gebied van wonen, gezond-

heid, financiën, mobiliteit, activiteiten, onderwijs en relaties?

• Hoe is de dagelijkse ondersteuning en zorg geregeld?

• Waarom lukt het niet om deze cliënten een plek te geven in het reguliere zorgsysteem? 

Waarin zijn ze niet-passend?

• Voor de cliënten?

• Voor de samenleving?

• Wat gebeurt er op andere plekken in Nederland?

• Waar valt niet aan te tornen?


